
Orientering om den nye affaldsordning i Niverød 

3 og 4 d. 20. 8. 2019



Hvorfor mere 

affaldssortering? 



Gældende planer og strategier

 Kommunens affaldsplan 2014 - 2019. Mere genanvendelse af 

ressourcer i Fredensborg Kommune.

 National Ressourcestrategi : mål om 50 % genanvendelse i 2022. I 

genanvender vi ca. 21 % i Fredensborg Kommune.

 EU-direktiver - Nye skærpede genanvendelsesmål, stigende fra 55 

% af husholdningsaffaldet i 2025 til 65 % i 2035. Krav om separat 

indsamling af bioaffald i 2023 og tekstiler i 2025. Bl.a. plast er i 

fokus. EU’s CØ pakke. 

 FN’s verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag.





Den nye affaldsordning





Tung fraktion. Det vil betyde ca. 10 % ekstra ift. % genanvendelse

 Krav om separat indsamling fra 2023



Rækkehusområder
 Individuel vurdering om mest fordelagtig løsning for det enkelte område (2 x 2 eller 

ødrift) 

Enfamilieboliger (villa, parcel- og visse rækkehuse)
 Dagrenovation, som i dag

 Papir og plast i 2-kammer beholder

 Metal og glas i 2-kammer beholder

 Nuværende papirbeholder ændres til en papbeholder 

Etageboliger (ø-drift)
 Dagrenovation som i dag

 Papir, plast, metal, glas og pap i hver sin beholder

Den nye affaldssortering i Fredensborg Kommune
Byrådet har besluttet,  at Fredensborg Kommune går med i den fælleskommunale 

løsning med kildesortering i 2-kammerbeholdere  i enfamiliesboliger.  Etageboliger samt 

tæt-lav bebyggelser bliver tilbudt fællesløsninger, fx minicontainere .



Beholdermål

Bredde: 58 cm

Dybde: 74 cm

Højde: 110 cm

Liter: 240 l. 

Afhentning

hver 3. uge for 

papir/plast og hver 8. 

uge for metal/glas

2 x 2-kammersystem 
(enfamilieboliger)





Hvad betyder det for jer ?

v/ Daniel Matalon, miljømedarbejder



Rækkehusområder (Niverød 3 og 4)

 Bebyggelsen med  i alt 536 husstande får tilbudt individuel og 

fællesløsninger, med minicontainere (ø-drift)  eller nedgravede beholdere. 

 Niverød 3: 282 husstande

 Dagrenovation, som i dag

 Papir og plast i 2-kammer beholder

 Metal og glas i 2-kammer beholder

 Nuværende papirbeholder ændres til en papbeholder 

 Niverød 4: 254 husstande

 Dagrenovation som i dag. 

 Papir og glas som i dag (i kuber).

 Plast, metal og pap i hver sin minicontainer (ø-drift/nedgravede beholdere).



Fredensborg Boligselskab, Kastaniens Kvarter 1-62, 

Margerittens Kvarter 1-65, Rosens Kvarter 1-28, Valmuens 

Kvarter 1-30, Violens Kvarter 1-16 og Æblets Kvarter 1-71. 

Nivå (2990)



Fredensborg Boligselskab, Mariehøj 101-128 og 

130-478 (2990) Nivå



DE NYE BEHOLDERE - Enfamilieboliger 



De nye beholdere  – etage- og samlede bebyggelser   



Affaldsfraktion PAP PLAST METAL PAPIR GLAS BIO

Liter /uge 5842 (11684) 4572 (9144) 762 (3048) 2540

Antal beholdere 12 x 1.000 L 9 x 1.000 L 5 x 660 L Kube Kube 14 x 660 L

Beholderstørrelse 
cm (h x b x d) 

135x135x107 135x135x107 122x126x77 165x820x760

Tømmefrekvens Hver 2. uge Hver 2. uge Hver 4. uge Hver 2. uge

Eksempel på antal beholder Niverød 4 - 254 boliger

I alt : 

• 21 x 1.000 l. (pap og plast)

• 5 x 660 l. (metal)

• 14 x 660 l. (bio) 



Niverød 4 –

Mariehøj 

Eksempler på mulige 

placeringer af hhv. affalds-

øer  eller nedgravede 

affaldsbeholdere. 





Nyt skur ?

1. Undersøg plangrundlaget (krav til 

bebyggelsesprocent, placering, byggelinjer, etc.) 

 Tjek Lokalplan (alt.: kommuneplan 2017)

 Tjek BR 18 (krav om byggetilladelse, hvis 

arealet er > 50 m2 

2. Få udarbejdet skitser / tegninger af tilbygning

3. Book evt. en byggesagsbehandler via 

www.fredensborg.dk



Nedgravede beholdere
 Ved større bebyggelser som alternativ til minicontainere

 Bebyggelsen skal selv afholde  udgifterne til at etablere nedgravede 

beholdere samt øvrige omkostninger ved fx indgå aftale med 

leverandør, indhente gravetilladelser o. lign.

 Boligselskabet / -forening står selv for anlæg, drift og vedligehold af 

løsningen.

 Muligheder for tilskud til indkøb  af beholdere.

Vejledning på:  www.fredensborg.dk



Nedgravede beholdere – tilskud og principper 

• Nye bebyggelser : 220 kr./boligenhed for løsninger  for 5 fraktioner (papir, pap, 

plast, glas og metal). 

• Eksisterende bebyggelser med opstillede glas og papirkuber: 120 kr./boligenhed 

for 3 fraktioner (pap, plast og metal). 

• Løsningen skal omfatte min. 20 husstande og alle husstande i 

bebyggelsen skal være tilknyttet den nedgravede løsning. 

• Placering af den nedgravede løsning skal kunne betragtes som 

en henteordning .

• Der ydes ikke tilskud til nedgravede beholdere til 

dagrenovation. 

• Der ydes ikke tilskud med tilbagevirkende kraft, dvs. for 

allerede eksisterende nedgravede løsninger.

Principper



 Ved større bebyggelser som alternativ til minicontainere

 Bebyggelsen skal selv afholde  udgifterne til at etablere nedgravede 

beholdere samt øvrige omkostninger ved fx indgå aftale med 

leverandør, indhente gravetilladelser o. lign.

 Boligselskabet / -forening står selv for anlæg, drift og vedligehold af 

løsningen.

 Pt. ingen muligheder for tilskud til indkøb  af beholdere.

Vejledning på:  www.fredensborg.dk



Udkast til tidsplan – etage- og rækkehusboliger

2019

Maj - juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Marts April Maj

2020

Infobrev med 

beholder antal

Indsamling af 

affald starter

Beholder 

levering 
Tilbagemelding om 

løsning og placering 

Endelig 

beholder 

antal

Tag stilling til løsningJer

Fredensborg 

Kommune

Dialog  om løsninger

Områdevis 

vurdering

Forberede viceværter Forberede beboere

Info til viceværter

Infokampagne



• Drift: omkostninger til indsamling, omlastning og behandling af 
papir, pap, plast, metal, glas og restaffald. Gennemsnitlig stigning 
på 400 kr. inkl. moms. 

• Beholdere: omkostninger til indkøb af beholdere, klistermærker 
og udbringning. Afskrivning over 10 år. Gennemsnitlig stigning på 
70 kr. inkl. moms. Vi leverer beholdere og ejerskab overgår til jer. 

• Administration: Baseret på erfaringstal fra nuværende 
administration af ordninger, hvor administration udgør 
gennemsnitligt 7,5 % af gebyrindtægterne ca. 30 kr., inkl. moms). 

• Samlet: Gennemsnitlig stigning i gebyret på ca. 500 kr. inkl. 
moms – svarende til en stigning på 22 % (Fra 2.224 til 2.724 kr.). 

Økonomi - Forventet  omkostninger  kr./husstand /år





Afklarende spørgsmål  



Tak for i dag 

Henvendelser  vedr. den nye affaldssystem: 

Malene Holm : 7256 5921

Marie Louise Olin: 7256 5935

Daniel Matalon: 7256 5942

Mail: sorternu@fredensborg.dk


